
Stručné shrnutí pěti Mimořádných Opatření: 
 

MO č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN z 6. 4. 2021 (účinnost od 12. 4. 2021): zákaz 

pohybu ve vnitřních prostorech staveb bez ochrany dýchacích cest (respirátor, 

zdravotnická ochranná maska). 

Pokud by bylo třeba ve škole, aby žák viděl na ústa učitele, pak lze nahradit štítem při 

dodržení vzdálenosti nejméně 2 metry od žáka. Zákaz se nevztahuje na děti do 2 let, 

na děti v MŠ, na děti/žáky a pedagogy v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter 

neumožňuje nošení ochranného prostředku a na děti s poruchou intelektu, poruchou 

autistického spektra, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, pokud 

mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožní tento zákaz dodržovat. V článku 

I. odst. 4 je nařízeno všem zaměstnavatelům vybavit od 12. 4. 2021 všechny 

zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest (pokud nepřicházejí do fyzického 

kontaktu s jinými osobami, pak není povinnost). 

 

MO č.j MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021 (účinnost od 12. 4. 2021): omezení 

provozu škol. 

Osobní přítomnost žáků lze u ZŠ v případě škol či tříd zřízených podle 16/9, u žáků I. 

stupně pokud je počet žáků max. 75 a budova I. stupně je stavebně oddělena od 

budovy II. stupně, a to včetně školní jídelny. Pokud je žáků I. stupně víc než 75, pak 

rotační výuka se střídáním po týdnu. Povoleny jsou i individuální konzultace (1 na 1, 

příp. plus zákonný zástupce) či skupinové konzultace s max. počtem 6 žáků ve skupině 

(platí pro II. stupeň u žáků ohrožených školním neúspěchem či žáků 9. tříd v 

předmětech potřebných pro PZ). Prezenční výuka vždy v neměnných skupinách, neplatí 

pro skupinové konzultace.  

Školní kluby a ŠD lze otevřít pro děti, které mají možnost účastnit se prezenční výuky 

a ve skupině lze vždy pouze děti z jedné neměnné třídy prezenční výuky. 

Osobní přítomnost dětí v MŠ lze u povinného předškolního vzdělávání (v neměnných 

skupinách 15 dětí) a v MŠ školách a třídách podle 16/9. 

POZOR: u ŠD, klubů a MŠ je možná i přítomnost dětí, jejichž rodiče jsou: zdravotníci, 

pedagogové poskytující prezenční vzdělávání, zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci 

v sociálních službách, zaměstnanci ÚP, ČSSZ, OSSZ, Finanční správy.  

ZUŠ a SVČ pouze 1 na 1. 

Zakázána je sportovní činnost v rámci vzdělávání (výjimka MŠ), součástí vzdělávání není 

zpěv. 

Vstup 3. osob pouze v nezbytně nutných případech, musí být omezen jejich kontakt s 

osobami v prostorách školy. 

 

MO č.j MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021 (účinnost od 26. 4. 2021): přijímací 

zkoušky 

Uchazečům o střední vzdělávání je umožněna osobní přítomnost na PZ pokud doloží 

negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního nebo PCR testu 



provedeného mj. ve škole v posledních 7 dnech před konáním PZ. Škola (kmenová) 

je povinna provést na žádost žáka preventivní test ve škole a vydat o výsledku 

testu doklad. 

 

MO č.j MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN z 6. 4. 2021 (účinnost ihned): testování 

zaměstnanců 

Nejpozději 12. 4. 2021 lze umožnit vstup zaměstnanců na pracoviště pouze za 

předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky COVID-19 a podstoupil antigenní test 

(buď u zaměstnavatele nebo si zajistí sám). Preventivní testování u pedagogů 

poskytujících osobně vzdělávání dětem ve škole a u nepedagogů přicházejících 

do kontaktu s dětmi či pedagogy - 2x týdně, v ostatních případech stačí 1x 

týdně. Zaměstnavatel vystaví na žádost zaměstnance potvrzení o negativním výsledku 

testu s uvedením dne a času testování. Testovat se nemusí osoby: do 90 dní po 

onemocnění, při doložení negativního testu mladšího 48 hodin, po 14 dnech od 

ukončeného očkování s certifikátem MZdr. 

Zaměstnavatel bez zbytečného odkladu elektronicky nahlásí údaje o provedeném 

testování přes aplikaci COVID forms App. 

 

MO č.j MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6. 4. 2021 (účinnost ihned): umožnění výuky 

dětí a žáků 

Osobní přítomnost dětí a žáků pouze pokud nejsou příznaky onemocnění a pokud byla 

splněna frekvence testování - neplatí pro individuální konzultace a individuální 

prezenční výuku. Testovat se nemusí osoby: do 90 dní po onemocnění, při doložení 

negativního testu mladšího 48 hodin, po 14 dnech od ukončeného očkování s 

certifikátem MZdr. 

Testování bezprostředně po příchodu do školy, 2x týdně, první test v první den 

osobní přítomnosti žáka/dítěte a mezi testováním v 1 týdnu odstup 2-3 dny. Testování 

platí v případě ŠD bezprostředně po ranním příchodu, je-li před vyučováním.  

Pokud je test pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce, vystaví dítěti potvrzení o 

pozitivním testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě bezodkladně opustí školu 

a pokud toto pro věk nelze, pak škola bezodkladně zařídí oddělení od ostatních a 

zákonný zástupce je povinen si je ve škole vyzvednout (zároveň zákonný zástupce musí 

škole hlásit, pokud je dítě pozitivní). Bylo-li dítě ve škole 2 dny před provedením či 2 

dny po provedení pozitivního testu ve škole, pak nemohou ani ti, kteří byli s dítětem v 

kontaktu do školy - do doby než bude výsledek konfirmačního testu takového 

dítěte, bude-li negativní PCR test, pak opět osobní přítomnost ve škole. Totéž platí i v 

případě pozitivních preventivních antigenních testů u pedagogů. 

Na KHS škola bezodkladně zasílá seznam těch, kteří byli ve škole v kontaktu s 

dítětem/žákem či pedagogem, který měl pozitivní výsledek PCR testu. KHS pak nařizuje 

karanténu. 

V den testování škola hlásí údaje o testování dětí a žáků do COVID forms App. 
 


